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Aan de bewoners van ‘t Klooster e.o.

Betreft: wielrenparcours GUV Triathlon Aalten 18 juni 2017

Beste Aanwonenden,
Op zondag 18 juni is ‘ie er weer: de Triathlon Aalten. Zwemmen, fietsen en hardlopen… de
Slingeplas en omgeving zijn die dag het decor van deze sportklassieker.
En u gaat dat merken. Want de fietsers komen door het Klooster, vlak bij uw huis langs dus.
Middels deze brief willen we u op de hoogte stellen van de gevolgen hiervan voor u.
Zo’n 400 mensen doen mee aan de wedstrijd. De eerste start is om 10 uur, en dat betekent dat
rond 10.07 uur de eerste fietsers de weg opgaan. De laatste fietser zal rond 12.30 uur voorbij
zijn gesjeesd.
In die tussentijd vragen wij uw medewerking om de wedstrijd prettig en veilig te laten verlopen,
voor u als buur en ook voor de deelnemers en de vrijwilligers namens de organisatie.
Op de bijgevoegde plattegrond kunt u zien hoe het parcours loopt en waar de verkeersregelaars
staan.
Als u het parcours wilt doorkruisen, dan kan dat, maar volgt u alstublieft de aanwijzingen van
de verkeersregelaars op. En daar waar u een deel van het parcours rijdt, doe dat dan alstublieft
in de rijrichting van de wedstrijd.
Als u vragen of opmerkingen heeft, vooraf, op de dag zelf of naderhand, neemt u dan contact
op met de voorzitter van de Stichting Triathlon Aalten.
Met vriendelijke en sportieve groet.
Stichting Triathlon Aalten
Voorzitter Gerjo Wensink
06-40255633

PS; De GUV Triathlon Aalten start om 9:45 uur in de Slingeplas met de OWM Achterhoek
Jeugdzwemloop. U bent natuurlijk van harte welkom als bezoeker en supporter.

De volgende GUV Triathlon Aalten is op Vaderdag in en rond Slingeplas Bredevoort!

Fietsparcours GUV Triathlon Aalten 2017
Fietsrichting linksom
9:45 vrijgave parcours door motorrijders
10:07 eerste fietser
12:30 laatste fietser
Parcours wordt verkeersvrij gemaakt met behulp van borden en verkeersregelaars. Onmiddellijk
na de laatste fietser zal de weg weer worden vrijgegeven. Hartelijk dank voor uw begrip.

